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Hücrede
Mayoz Bölünme

Hücrenin yap›s›n› ve özelliklerini incelemeye devam ediyoruz. Bir önceki say›m›zda mitoz bölünmeyi ele alm›ﬂt›k. Mitoz bölünmede üreme hücreleri d›ﬂ›ndaki tüm vücut hücrelerinde, kromozom say›lar› de¤iﬂmeden iki o¤ul hücre meydana geliyordu. Mayoz bölünmeyse, yaln›zca üreme hücrelerinde gerçekleﬂiyor. Genel olarak bölünmede, birbirini izleyen ve Mayoz I ve Mayoz II olarak
‹nterfaz

Profaz I

Kromozomlar iki kat›na ç›kar

Mayoz 1

Kiyazma

Kromatin

Çekirdek
zar›

‹¤ ipli¤i




Homolog kromozomlar tetrat denen
4’lü demetler halinde bulunur.

‹nterfaz
Mayoz, “interfaz” denen bölünmeye haz›rl›k aﬂamas›yla baﬂlar. Bu aﬂama mitoz
bölünmeye benzer. ‹lk olarak, kromozomlar kendilerini kopyalay›p say›ca iki kat›na
ç›karak kardeﬂ kromozomlar oluﬂtururlar.
Kromozomlar› oluﬂturan kromatinler çekirdek içinde da¤›n›k durumdad›rlar.

Profaz I
Mayozda en önemli aﬂamad›r. Da¤›n›k durumdaki kromozomlar yo¤unlaﬂmaya baﬂlar ve k›sal›p
kal›nlaﬂ›rlar. Kardeﬂ kromozomlar bir araya gelerek çiftler oluﬂturmaya baﬂlar. Bir araya gelen kromozomlar›n ba¤lanma yerlerine “kiyazma” denir. Bu ba¤lanma yerlerinde kromozomlar birbirleriyle gen al›ﬂ veriﬂi yaparlar. Bu aﬂamay› önemli hale getirense gen al›ﬂveriﬂidir. Sentrozomlar (i¤
ipliklerinin oluﬂmas›n› sa¤layan yap›lar) birbirinden uzaklaﬂmaya baﬂlar ve i¤ iplikleri oluﬂur. Bu,
çekirdek bölünmesine haz›rl›¤›n baﬂlad›¤›n›n da iﬂaretidir. Çekirdek zar› ve çekirdekçikler parçalanarak kaybolur. ‹¤ iplikleri kinetokorlara (sentrozomda bulunan bir yap›) tutunur. Kromozomlar
metafaz pla¤› denen ekvator bölgesine do¤ru göç etmeye baﬂlarlar. Profaz 1, günlerce, aylarca ya da y›llarca devam edebilir ve süre bak›m›ndan mayoz bölünmenin % 90’› oluﬂturur.

Telofaz I

Profaz II

Metafaz II

Bo¤umlanma izi

Mayoz 2



Telofaz I
Kromozomlar kutuplara ulaﬂ›nca, Telofaz I aﬂamas› baﬂlar. Bu aﬂamayla sitoplazma bölünmesi de gerçekleﬂir. Hücre bölünmek üzere haz›rlanmaya baﬂlar. Bazen kromozomlar›n yo¤unlaﬂm›ﬂ durumu ortadan kalkar. Çekirdek zar› ve
çekirdekçik yeniden oluﬂur. Buraya kadar olan
aﬂamalarda kal›tsal maddenin iki kat›na ç›kar›lmas› olay› gerçekleﬂmez.
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Profaz II
Mayozun ikinci bölünmesi bu aﬂamayla baﬂlar. ‹¤ iplikleri, ilk oluﬂan i¤ ipliklerinin do¤rultusunda oluﬂur. Kromozomlar, metafaz II plakas›na do¤ru ilerlemeye baﬂlar. Belirginleﬂmiﬂ
çekirdek zar› parçalanmaya baﬂlar.

Metafaz II
Kromozomlar metafaz II plakas›na yerleﬂir.
Metafaz I’de dörtlü halde görülürken,
burada ikili haldedirler.
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Y›ld›z Tak›m›

adland›r›lan iki farkl› hücre bölünmesi var. Bölünmelerin sonunda 4 yeni hücre oluﬂuyor ve hücrelerden her biri ana hücrenin kromozom say›s›n›n yar›s› kadar kromozoma sahip oluyor. Bölünme öncesinde ilk olarak ana hücre kromozom say›s›n› iki kat›na ç›kar›yor, sonra 4’e bölünüyor. Böylece baﬂlang›çtaki 2
olan kromozom say›s› yar›ya iniyor. Peki bu aﬂamalar nas›l gerçekleﬂiyor?
Anafaz I

Metafaz I
Metafaz
pla¤›





Sentromer

Metafaz I
Sentrozomlar kutuplara çekilmeye baﬂlar. Çiftler halindeki
kromozomlar ekvator bölgesinin metafaz pla¤› üzerindedirler.

Anafaz II

Anafaz I
Kromozomlar birbirinden ayr›l›r. ‹¤ iplikleri, kromozomlar›n
kutuplara do¤ru gitmesini sa¤lar. Kardeﬂ kromotitler sentromerlerinde birbirlerine ba¤l› kalarak tek birim halinde kutuplara göç ederler.

Telofaz II ve Sitokinez



Anafaz II
Kardeﬂ kromotitlerin sentromerleri birbirinden
ayr›l›r. Her kutba do¤ru bir kromotit hareket
eder. Bunlar art›k kromozom olmuﬂlard›r.

Telofaz II ve Sitokinez
Hücrenin kutuplar›nda çekirdekler oluﬂur. Sitoplazma bölünmesi gerçekleﬂir. Tüm bunlar›n sonunda bir hücreden, kromozom say›s› haploit (tek kromozom say›l›) olan dört hücre
meydana gelmiﬂ olur. Bu hücrelere erkekte “spermatit”, diﬂide “oosit” denir. Spermatitlerin tümü sperm hücrelerine, oositlerinse yaln›zca biri yumurtaya dönüﬂür.
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